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Ændringsforslag 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag V - Tabel 1 - Forhåndsbetingelser - Tematiske forhåndsbetingelser

Kommissionens forslag

Tematiske mål Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

1. Styrkelse af 
forskning, teknologisk 
udvikling og 
innovation (FoU-
målet)

(jf. artikel 9, nr. 1))

1.1. Forskning og innovation: Der 
foreligger en national og/eller regional 
innovationsstrategi for intelligent 
specialisering på linje med det 
nationale reformprogram for at 
tiltrække private investeringer i 
forskning og innovation, som er i 
overensstemmelse med kendetegnene 
for velfungerende nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationssystemer

– Der foreligger en national eller regional forsknings- og innovationsstrategi 
for intelligent specialisering, som

– er baseret på en SWOT-analyse om at koncentrere ressourcerne om en 
begrænset række forsknings- og innovationsprioriteter

– skitserer foranstaltninger til at stimulere private FTU-investeringer

– indeholder et overvågnings- og revisionssystem.

– Medlemsstaten har vedtaget en ramme for tilgængelige budgetmidler til 
forskning og innovation.

– Medlemsstaten har vedtaget en flerårig plan for budgetlægning og 
prioritering af investeringer, der er knyttet til EU's prioriteter (Det 
Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer – ESFRI).

2. Bedre adgang til og 
brug og kvalitet af 

2.1. Digital vækst: Den nationale eller 
regionale innovationsstrategi for – Der er et kapitel i den nationale eller regionale innovationsstrategi for 



PE514.645v01-00 4/44 AM\940880DA.doc

DA

intelligent specialisering indeholder 
et eksplicit kapitel om digital vækst 
for at fremme efterspørgslen efter 
billige og interoperable IKT-baserede 
private og offentlige tjenester af god 
kvalitet og øge borgernes, herunder 
sårbare gruppers, virksomhedernes og 
de offentlige forvaltningers anvendelse 
heraf også til grænseoverskridende 
initiativer.

intelligent specialisering, som indeholder:

– budgetlægning og prioritering af foranstaltninger gennem en SWOT-
analyse udført i overensstemmelse med resultattavlen i en digital 
dagsorden for Europa

– der skal være gennemført en analyse om afbalancering af støtte til 
udbud af og efterspørgsel efter informations- og 
kommunikationsteknologier (IKT)

– målbare mål for resultaterne af foranstaltninger inden for områderne 
digitale færdigheder, e-inddragelse, e-tilgængelighed og e-sundhed, 
der er tilpasset eksisterende relevante nationale eller regionale 
sektorstrategier

– vurdering af behovene for at styrke opbygning af IKT-kapacitet.

informations- og 
kommunikationstekno
logi (bredbåndsmålet)

(jf. artikel 9, nr. 2))

2.2. Næste generation af 
accessinfrastruktur (NGA): Der 
foreligger nationale NGA-planer, som 
tager hensyn til regionale 
foranstaltninger med henblik på at nå 
EU's accessmål for 
højhastighedsinternet med fokus på 
områder, hvor markedet ikke leverer 
en åben infrastruktur til en 
overkommelig pris og i en passende 
kvalitet i overensstemmelse med EU's 
konkurrence- og 
statsstøttebestemmelser og ikke sikrer 

– Der foreligger en national NGA-plan, som indeholder

– en plan for infrastrukturinvesteringer gennem 
efterspørgselsaggregering og en kortlægning af infrastruktur og 
tjenester, der regelmæssigt ajourføres

– bæredygtige investeringsmodeller, der styrker konkurrencen og giver 
adgang til åbne, billige og fremtidssikrede infrastrukturer og tjenester 
af høj kvalitet

– foranstaltninger til fremme af privat investering.
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sårbare grupper tilgængelige tjenester.

3.1. Der er gennemført specifikke 
foranstaltninger med henblik på en 
effektiv implementering af Small 
Business Act (SBA) og status herfor 
af 23. februar 2011, bl.a. princippet 
"Tænk småt først".

– De specifikke foranstaltninger omfatter:

– en overvågningsmekanisme for at sikre implementeringen af SBA, 
herunder et organ med ansvar for at koordinere SMV-spørgsmål på 
tværs af administrative niveauer (en "SMV-repræsentant")

– foranstaltninger til at mindske den tid, det tager at etablere en 
virksomhed, til tre arbejdsdage og en omkostning på 100 EUR

– foranstaltninger til at mindske den tid, det tager at få licenser og 
tilladelser til at iværksætte og udføre virksomhedens specifikke 
aktivitet, til tre måneder.

– en mekanisme til systematisk at bedømme konsekvenserne af en 
lovgivning for SMV'er ved hjælp af en "SMV-test", samtidig med at 
forskelle i virksomheders størrelse tages i betragtning, hvor dette er 
relevant.

3. Styrkelse af de små 
og mellemstore 
virksomheders, 
landbrugssektorens 
(for ELFUL) og 
fiskeri- og 
akvakultursektorens 
(for EHFF) 
konkurrenceevne

(jf. artikel 9, nr. 3))

3.2. Gennemførelse i national 
lovgivning af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2011/7/EU af 
16. februar 2011 om bekæmpelse af 
forsinket betaling i 
handelstransaktioner1.

– Gennemførelse af det pågældende direktiv i overensstemmelse med artikel 
12 i direktivet (senest den 16. marts 2013).

4. Støtte til 
overgangen til en 
lavemissionsøkonomi 

4.1. Energieffektivitet: 
Gennemførelse i national lovgivning 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 

– Gennemførelse af minimumskravene til bygningers energimæssige ydeevne 
i henhold til artikel 3, 4 og 5 i direktiv 2010/31/EU.

– Vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger til at oprette et system for 
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i alle sektorer 

(jf. artikel 9, nr. 4))

om bygningers energimæssige 
ydeevne i overensstemmelse med 
direktivets artikel 28.
Overensstemmelse med artikel 6, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 406/2009/EF af 23. 
april 2009 om medlemsstaternes 
indsats for at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser 
til at reducere 
drivhusgasemissionerne frem til 
20201.
Gennemførelse i national lovgivning 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 
om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om 
energitjenester1.
Gennemførelse i national lovgivning 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/8/EF af 11. februar 
2004 om fremme af 
kraftvarmeproduktion på grundlag af 
en efterspørgsel efter nyttevarme på 
det indre energimarked og om 
ændring af direktiv 92/42/EØF1.

attestering af bygningers energimæssige ydeevne er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

– Realisering af den krævede andel af renovering af offentlige bygninger.

– Slutbrugerkunder udstyres med individuelle målere.

– Effektiviteten ved opvarmning og afkøling fremmes i henhold til direktiv 
2004/8/EF.
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4.2. Vedvarende energi: 
Gennemførelse i national lovgivning 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 
om fremme af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder og om 
ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF1.

– Medlemsstaten har indført og offentliggjort gennemsigtige 
støtteordninger, prioriteret adgang til net og til lastfordeling, 
standardregler for, hvem der skal bære og dele omkostningerne ved de 
tekniske tilpasninger.

– Medlemsstaten har vedtaget en national handlingsplan for vedvarende 
energi i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2009/28/EF.

5. Fremme af 
tilpasning til 
klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og 
-styring

(klimaforandringsmål
et)

(jf. artikel 9, nr. 5))

5.1. Risikoforebyggelse og 
risikostyring: Der foreligger nationale 
eller regionale risikovurderinger for 
katastrofehåndtering, der tager højde 
for tilpasning til klimaforandringer.

– Der foreligger en national eller regional risikovurdering, som indeholder:

– en beskrivelse af proces, metodologi, metoder og ikke-følsomme data 
til brug for den nationale risikovurdering

– en beskrivelse af scenarier med én eller flere risici

– evt. inddragelse af nationale strategier for tilpasning til 
klimaforandringerne.

6. Beskyttelse af 
miljøet og fremme en 
bæredygtig udnyttelse 
af ressourcerne

(jf. artikel 9, nr. 6))

6.1. Vandsektoren: Der foreligger a) 
en vandprissætningspolitik, som sikrer 
passende incitamenter for brugerne til 
at udnytte vandressourcerne effektivt 
og b) et passende bidrag fra de 
forskellige vandanvendelsessektorer til 
dækning af omkostningerne i 
forbindelse med 
forsyningspligtydelser i 
overensstemmelse med artikel 9 i 

– Medlemsstaten har sørget for bidrag fra de forskellige 
vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne i forbindelse med 
den enkelte sektors forsyningspligtydelser i overensstemmelse med artikel 9 
i direktiv 2000/60/EF.

– Vedtagelse af en vandområdeplan for det vandområdedistrikt, hvor der skal 
foretages investeringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1.
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Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 
2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1.

6.2. Affaldssektoren: Gennemførelse 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 
2008 om affald og om ophævelse af 
visse direktiver1, især udvikling af 
affaldshåndteringsplaner i 
overensstemmelse med direktivet og 
affaldshierarkiet.

– Medlemsstaten har aflagt rapport til Kommissionen om sine fremskridt 
mod målene i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, årsagerne til, at målene evt. 
ikke er nået, og planlagte foranstaltninger for at nå målene.

– Medlemsstaten har sikret, at dens kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 1, 4, 13 og 16 i direktiv 2008/98/EF 
udarbejder en eller flere affaldshåndteringsplaner i henhold til direktivets 
artikel 28.

– Senest den 12. december 2013 har medlemsstaten i overensstemmelse med 
artikel 1 og 4 i direktiv 2008/98/EF udarbejdet programmer for 
affaldsforebyggelse, jf. direktivets artikel 29.

– Medlemsstaten har truffet de nødvendige foranstaltninger til at nå 2020-
målet om genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med artikel 11 i 
direktiv 2008/98/EF.
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7.1. Veje: Der foreligger en samlet 
national transportplan, som 
indeholder en passende prioritering 
af investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasisnet (TEN-
T), i det primære net (andre 
investeringer end i basis-TEN-T) og i 
sekundære forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport på regionalt 
og lokalt plan).

– Der foreligger en samlet transportplan, som indeholder

– prioritering af investeringer i TEN-T-basisnettet, det primære net og 
sekundære forbindelsesmuligheder.

– Prioriteringen skal tage hensyn til investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles europæisk transportområde

– en realistisk og moden reserve af færdigudarbejdede projekter (inkl. 
tidsplan, budgetramme)

– en strategisk miljøvurdering, der opfylder lovkravene til 
transportplanen 

– foranstaltninger til at styrke bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at gennemføre reserven af 
færdigudarbejdede projekter.

7. Fremme af 
bæredygtig transport 
og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige 
netinfrastrukturer

(jf. artikel 9, nr. 7))

7.2. Jernbaner: Der foreligger en 
samlet national transportplan med et 
eksplicit kapitel om 
jernbaneudvikling, som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasisnet (TEN-
T), i det primære net (andre 
investeringer end i basis-TEN-T) og i 
sekundære forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 

– Den samlede transportplan indeholder et kapitel om jernbaneudvikling, som 
indeholder:

– en realistisk og moden reserve af færdigudarbejdede projekter (inkl. 
tidsplan, budgetramme)

– en strategisk miljøvurdering, der opfylder lovkravene til 
transportplanen

– foranstaltninger til at styrke bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at gennemføre reserven af 
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overensstemmelse med deres bidrag 
til mobilitet, bæredygtighed og 
netværkseffekter på nationalt og 
europæisk plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

færdigudarbejdede projekter.

8.1. Adgang til beskæftigelse for 
jobsøgende og personer uden for 
arbejdsstyrken, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer, samt støtte 
til arbejdstagernes mobilitet: Der 
udformes og gennemføres aktive 
arbejdsmarkedspolitikker i 
overensstemmelse med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse1.

– Arbejdsformidlingstjenesterne har kapacitet til og sørger rent faktisk for: 

– individualiserede tjenester og aktive og forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt stadium, der er åbne for 
alle arbejdssøgende

– foregribelse af og rådgivning om langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder som følge af strukturelle omstillinger på 
arbejdsmarkedet, såsom omstillingen til lavemissionsøkonomi

– gennemsigtig og systematisk information om nye ledige job.

– Arbejdsformidlingerne har oprettet netværk med arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner.

8. Fremme af 
beskæftigelse og 
støtte til 
arbejdskraftens 
mobilitet

(beskæftigelsesmålet)

(jf. artikel 9, nr. 8))

8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, 
iværksætteri og 
virksomhedsetablering: Der foreligger 
en samlet og rummelig strategi for 
integrerende etableringsstøtte i 
overensstemmelse med Small 
Business Act og i sammenhæng med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 

– Der er fastlagt en samlet strategi, der omfatter:

– foranstaltninger til at mindske den tid, det tager at etablere en 
virksomhed, til tre arbejdsdage og en omkostning på 100 EUR

– foranstaltninger til at mindske den tid, det tager at få licenser og 
tilladelser til at iværksætte og udføre virksomhedens specifikke 
aktivitet, til tre måneder
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medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker1 vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse.

– aktioner, der forbinder passende virksomhedsudviklingstjenester og 
finansielle tjenester (adgang til kapital), herunder opsøgende arbejde 
blandt dårligt stillede grupper og områder.

8.3. Modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, bl.a. 
tiltag til at styrke arbejdskraftens 
tværnationale bevægelighed1: 
- Arbejdsmarkedsinstitutioner 
moderniseres og styrkes i 
overensstemmelse med 
beskæftigelsesretningslinjerne

- Til grund for reformer af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne skal der 
ligge en klar strategi og en 
forudgående vurdering, der medtager 
kønsdimensionen.

– Tiltag til at reformere arbejdsformidlingerne med det formål at give dem 
kapacitet til at levere1:

– individualiserede tjenester og aktive og forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt stadium, der er åbne for 
alle arbejdssøgende 

– rådgivning om langsigtede beskæftigelsesmuligheder som følge af 
strukturelle omstillinger på arbejdsmarkedet såsom omstillingen til 
lavemissionsøkonomi

– gennemsigtig og systematisk information om nye jobmuligheder på 
EU-niveau.

– Reformen af arbejdsformidlingerne vil omfatte oprettelse af netværk med 
arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner.

8.4. Aktiv og sund aldring: Aktive 
aldringspolitikker udformes og 
gennemføres i overensstemmelse med 
beskæftigelsesretningslinjerne1.

– Tiltag til at løfte udfordringerne med en aktiv og sund aldring:

– Relevante interessenter inddrages i udformning og gennemførelse af 
aktive aldringspolitikker. 

– Medlemsstaten har truffet foranstaltninger til at fremme aktiv aldring 
og begrænse tidlig tilbagetrækning.
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8.5. Tilpasning af arbejdstagere, 
virksomheder og iværksættere til 
forandring: Der foreligger politikker, 
som sigter mod at fremme foregribelse 
og god forvaltning af forandring og 
omstrukturering på alle relevante 
niveauer (nationalt, regionalt, lokalt 
og i de enkelte brancher)1.

– Der er etableret effektive instrumenter til at støtte arbejdsmarkedets parter 
og offentlige myndigheder i udviklingen af proaktive foranstaltninger med 
henblik på forandring og omstrukturering.

8.6. Varig integration på 
arbejdsmarkedet af unge i alderen 
15-24 år, som ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse:
Eksistensen af en omfattende, 
strategisk politisk ramme for 
opfyldelse af målsætningerne i 
ungdomsbeskæftigelsespakken og 
navnlig for indførelse af en 
ungdomsgaranti i overensstemmelse 
med Rådets henstilling af [xxx]

– Der findes en omfattende, strategisk politisk ramme for opfyldelse af 
målsætningerne i ungdomsbeskæftigelsespakken og navnlig for indførelse af en 
ungdomsgaranti i overensstemmelse med Rådets henstilling af [xxx], som: 

– er baseret dokumentation vedrørende resultaterne for unge i alderen 15-
24 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse:

– indfører et system til indsamling og analyse af data og oplysninger om 
ungdomsgarantiordningen på relevante niveauer, som giver et 
tilstrækkeligt evidensgrundlag for udvikling af målrettede politikker og 
overvåger udviklingen ved hjælp af kontrafaktiske evalueringer, når det 
er muligt

– udpeger den offentlige myndighed, der har ansvaret for oprettelse og 
forvaltning af ungdomsgarantiordningen og koordinering af partnerskaber 
på alle niveauer og i alle sektorer

– inddrager alle berørte parter, der er relevante i forbindelse med 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

– er baseret på tidlig intervention og aktivering
– omfatter støtteforanstaltninger for integration på arbejdsmarkedet, 

herunder foranstaltninger til forbedring af kvalifikationer og 
arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger.
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9.1. Skolefrafald: Der foreligger en 
helhedsstrategi for at mindske 
skolefrafald i overensstemmelse med 
Rådets henstilling af 28. juni 2011 
om politikker, som skal mindske 
skolefrafald1.

– Der er etableret et system til indsamling og analyse af data og information 
om skolefrafald på nationalt, regionalt og lokalt plan, som:

– giver et tilstrækkeligt evidensgrundlag til at udvikle målrettede 
politikker

– benyttes systematisk til at overvåge udviklingen på det enkelte 
niveau.

– Der er etableret en strategi for skolefrafald, som:

– er evidensbaseret

– er omfattende (f.eks. dækker alle uddannelsesområder, også 
udviklingen i den tidlige barndom) og i tilstrækkelig grad dækker 
forebyggelses-, interventions- og kompensationsforanstaltninger

– indeholder målsætninger, der er i overensstemmelse med Rådets 
henstilling om politikker, som skal mindske skolefrafald

– går på tværs af sektorer og involverer og koordinerer alle 
politikområder og interessenter, der er relevante for bekæmpelse af 
skolefrafald.

9. Investeringer i 
uddannelse, 
kvalifikationer og 
livslang læring

(Uddannelsesmål)

(jf. artikel 9, nr. 10))

9.2. Videregående uddannelse: Der 
foreligger nationale og regionale 
strategier for at øge antallet af 
personer, der får en videregående 
uddannelse, samt kvalitet og 
effektivitet i de videregående 
uddannelser i overensstemmelse med 

– Der foreligger en national eller regional strategi for videregående 
uddannelse, som omfatter:

– foranstaltninger til at øge deltagelse og gennemførelse, der:

– forbedrer vejledningen af mulige studerende
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Kommissionens meddelelse af 
moderniseringen af Europas 
videregående uddannelser1.

– øger deltagelsen i videregående uddannelse blandt 
lavindkomstgrupper og andre underrepræsenterede grupper

– øger deltagelsen af voksne studerende

– (om nødvendigt) mindsker frafaldsprocenten/forbedrer 
gennemførelsesprocenten

– foranstaltninger til forbedring af kvaliteten, der:

– fremmer nyskabende indhold og udvikling af læseplaner

– fremmer høje kvalitetsstandarder i undervisningen

– foranstaltninger til at øge beskæftigelsesevne og iværksætterånd, der:

– fremmer udviklingen af "tværfaglige kvalifikationer", bl.a. 
iværksætteri, i alle videregående uddannelsesplaner 

– mindsker kønsforskelle med hensyn til akademiske og 
erhvervsuddannelsesmæssige valg og tilskynder studerende til 
at vælge karrierer i sektorer, hvor de er underrepræsenteret, 
med henblik på at mindske kønsopsplitningen på 
arbejdsmarkedet

– sikrer kvalificeret undervisning under anvendelse af 
forskningsbaseret viden og udvikling i erhvervspraksis.
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9.3. Livslang læring: Der foreligger en 
national og/eller regional politisk 
ramme for livslang læring i 
overensstemmelse med EU's politiske 
retningslinjer1.

– Der er etableret en national eller regional politisk ramme for livslang læring, 
som indeholder:

– foranstaltninger til støtte for gennemførelse af livslang læring (LLL) 
og opgradering af kvalifikationer og til inddragelse af og partnerskab 
med interessenter, bl.a. arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsforeninger

– foranstaltninger til effektiv etablering af kvalifikationsudvikling for 
unge i erhvervsuddannelse, voksne, kvinder, der vender tilbage til 
arbejdsmarkedet, lavtuddannede og ældre arbejdstagere samt andre 
dårligt stillede grupper 

– foranstaltninger til at udvide adgangen til LLL, bl.a. via effektiv 
gennemførelse af instrumenter til sikring af større gennemsigtighed 
(den europæiske referenceramme for kvalifikationer, nationale 
referencerammer for kvalifikationer, det europæiske 
meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, den europæiske 
referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse) og 
udvikling og integration af livslange læringstjenester (almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse, vejledning, validering)

– foranstaltninger til at forbedre relevansen af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning heraf til identificerede 
målgruppers behov. 
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10. fremme af social 
integration og 
bekæmpelse af 
fattigdom

(Fattigdomsmål)

(jf. artikel 9, nr. 9))

10.1. Aktiv inklusion
Integration af marginaliserede 
befolkningsgrupper som f.eks. 
romaerne:
Der foreligger og gennemføres en 
national strategi for 
fattigdomsbekæmpelse i 
overensstemmelse med 
Kommissionens henstilling af 
3. oktober 2008 om aktiv integration 
af mennesker, som er udstødt fra 
arbejdsmarkedet1, og 
beskæftigelsesretningslinjerne

– Der foreligger en national strategi for fattigdomsbekæmpelse, som:

– er evidensbaseret. Det kræver et system til indsamling og analyse af 
data og information, som giver tilstrækkelig dokumentation til at 
udvikle politikker til fattigdomsbekæmpelse. Dette system anvendes til 
at overvåge udviklingen

– er i overensstemmelse med det nationale mål for fattigdom og social 
udstødelse (som defineret i det nationale reformprogram), der omfatter 
udvidelse af beskæftigelsesmulighederne for dårligt stillede grupper

– indeholder en kortlægning af den territoriale koncentration af 
marginaliserede og dårligt stillede grupper, bl.a. romaer, ud over det 
regionale niveau/NUTS 3

– påviser, at arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter er 
inddraget i udformningen af den aktive inklusion

– omfatter foranstaltninger til at gå fra pleje på døgninstitutioner til pleje 
i nærmiljøet

– omfatter en klar redegørelse for foranstaltninger til at forebygge og 
bekæmpe segregation på alle områder.
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- Der er etableret en national strategi 
for romaer i overensstemmelse med 
EU-rammen for de nationale 
strategier for romaernes integration 
frem til 20201.

- Der er etableret støtte til, at 
relevante interessenter kan få adgang 
til fondene.

– Der er etableret en national inklusionsstrategi for romaer, som

– indeholder realistiske nationale mål for romaernes integration for at 
mindske kløften mellem dem og resten af befolkningen. Målene bør 
som minimum vedrøre EU's fire mål for romaernes integration 
vedrørende adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og 
bolig

– hænger sammen med de nationale reformprogrammer

– udpeger eventuelle dårligt stillede mikroregioner eller segregerede 
kvarterer, hvor samfundene har de ringeste kår, ved hjælp af de til 
rådighed værende samfundsøkonomiske og territoriale indikatorer 
(dvs. lavt uddannelsesniveau, langvarig arbejdsløshed osv.)

– får tildelt tilstrækkelige midler fra det nationale budget, som om 
nødvendigt vil blive suppleret med internationale midler og EU-
midler

– omfatter effektive overvågningsmetoder til at vurdere virkningen af 
integrationstiltagene og en revisionsmekanisme til at justere strategien 
med

– er udformet, gennemføres og overvåges i tæt samarbejde og i løbende 
dialog med romasamfundene og de regionale og lokale myndigheder

– indeholder et nationalt kontaktpunkt for den nationale strategi for 
romaernes integration, som har beføjelse til koordinere udviklingen 
og gennemførelsen af strategien.



PE514.645v01-00 18/44 AM\940880DA.doc

DA

– Relevante interessenter får støtte til at indsende projektansøgninger og 
gennemføre og forvalte udvalgte projekter.

10.2. Sundhed: Der foreligger en 
national eller regional – Der foreligger en national eller regional sundhedsstrategi, som:
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sundhedsstrategi, der sikrer adgang til 
økonomisk bæredygtige 
sundhedsydelser af høj kvalitet.

– indeholder koordinerede foranstaltninger til at forbedre adgangen til 
sundhedsydelser af høj kvalitet

– indeholder foranstaltninger til at stimulere effektiviteten i 
sundhedssektoren, bl.a. gennem anvendelse af effektive og 
nyskabende teknologier, serviceydelsesmodeller og infrastruktur

– indeholder et overvågnings- og revisionssystem.

– Medlemsstaten eller regionen har vedtaget en ramme for tilgængelige 
budgetmidler til sundhedspleje.

11. Styrkelse af den 
institutionelle 
kapacitet og effektiv 
offentlig forvaltning.

(jf. artikel 9, nr. 11))

Medlemsstaternes administrative 
effektivitet:
- Der foreligger en strategi for 
styrkelse af medlemsstatens 
administrative effektivitet, bl.a. reform 
af den offentlige forvaltning1.

– Der er etableret en strategi for styrkelse af medlemsstaternes administrative 
effektivitet, og den er ved at blive gennemført1. Strategien omfatter:

– en analyse og strategisk planlægning af juridiske, organisatoriske 
og/eller proceduremæssige reformtiltag

– udvikling af forvaltningssystemer af høj kvalitet 

– integrerede tiltag til forenkling og rationalisering af administrative 
procedurer

– udvikling og gennemførelse af hr-strategier og -politikker, der dækker 
rekrutteringsplaner og karriereforløb for medarbejdere, 
kompetenceopbygning og midler

– udvikling af færdigheder på alle niveauer

– udvikling af overvågnings- og evalueringsprocedurer og -instrumenter.
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Ændringsforslag

Tematiske mål Investeringsprioritete
r

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

EFRU:
- Alle 
investeringsprio-
riteter under tematisk 
mål nr. 1.

1.1. Forskning og innovation: Der 
foreligger en national og/eller 
regional innovationsstrategi for 
intelligent specialisering på linje med 
det nationale reformprogram for at 
tiltrække private investeringer i 
forskning og innovation, som er i 
overensstemmelse med kendetegnene 
for velfungerende nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationssystemer

– Der foreligger en national eller regional strategi for intelligent 
specialisering, som:

– er baseret på en SWOT-analyse eller en lignende analyse om at 
koncentrere ressourcerne om en begrænset række forsknings- og 
innovationsprioriteter

– skitserer foranstaltninger til at stimulere private FTU-
investeringer

– indeholder en overvågningsmekanisme

– Der er vedtaget en ramme for tilgængelige budgetmidler til forskning 
og innovation.

1. Styrkelse af 
forskning, 
teknologisk 
udvikling og 
innovation

(FoU-målet)

(jf. artikel 9, nr. 1))

EFRU:
- Styrkelse af 
infrastruktur til 
forskning og 
innovation (FoU) og 
kapaciteter til at 
udvikle FoU-
ekspertise og fremme 
kompetencecentre, 

1.2. Forsknings- og 
innovationsinfrastruktur – Der er vedtaget en vejledende flerårig plan for budgetlægning og 

prioritering af investeringer, der er knyttet til EU's prioriteter, og, hvor 
det er relevant, Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer – ESFRI.
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navnlig dem, der er af 
europæisk interesse

EFRU:
- Udvikling af ikt-
produkter og -
tjenester samt e-
handel og styrkelse af 
efterspørgslen efter 
ikt
- Styrkelse af ikt-
applikationer til e-
forvaltning, e-læring, 
e-inddragelse, e-
kultur og e-sundhed

2.1. Digital vækst: En strategisk 
politisk ramme for digital vækst for 
at fremme billige og interoperable 
IKT-baserede private og offentlige 
tjenester af god kvalitet og øge 
borgernes, herunder sårbare 
gruppers, virksomhedernes og de 
offentlige forvaltningers anvendelse 
heraf også til grænseoverskridende 
initiativer.

– Der er f.eks. en strategisk politisk ramme for digital vækst i den 
nationale eller regionale innovationsstrategi for intelligent 
specialisering, som indeholder:

– budgetlægning og prioritering af foranstaltninger gennem en 
SWOT-analyse eller en lignende analyse udført i 
overensstemmelse med resultattavlen i en digital dagsorden for 
Europa1

– der skal være gennemført en analyse om afbalancering af støtte 
til udbud af og efterspørgsel efter informations- og 
kommunikationsteknologier (IKT)

– indikatorer til måling af fremskridt for foranstaltninger inden 
for områder som f.eks. digitale færdigheder, e-inddragelse, e-
tilgængelighed og e-sundhed inden for rammerne af artikel 168 
i TEUF, der er tilpasset eksisterende relevante EU-, nationale 
eller regionale sektorstrategier

– vurdering af behovene for at styrke opbygning af IKT-kapacitet.

2. Bedre adgang til 
og brug og kvalitet 
af informations- og 
kommunikationstekn
ologi 
(bredbåndsmålet)

(jf. artikel 9, nr. 2))

EFRU:
- Udvidelse af 
bredbåndsdækningen 
og udbredelsen af 
højhastighedsnet og 
støtte til overgangen 

2.2. Næste generation af netværk 
(NGN): Der foreligger nationale 
NGN-planer, som tager hensyn til 
regionale foranstaltninger med 
henblik på at nå EU's accessmål for 
højhastighedsinternet1 med fokus på 
områder, hvor markedet ikke leverer 

– Der foreligger en national og/eller regional NGN-plan, som 
indeholder:

– en plan for infrastrukturinvesteringer baseret på økonomiske 
analyser under hensyntagen til private og offentlige 
infrastrukturer og investeringsplaner
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til fremtidige og 
fremspirende 
teknologier og 
netværk til den 
digitale økonomi

en åben infrastruktur til en 
overkommelig pris og i en passende 
kvalitet i overensstemmelse med 
EU's konkurrence- og 
statsstøttebestemmelser og ikke 
sikrer sårbare grupper tilgængelige 
tjenester.

– bæredygtige investeringsmodeller, der styrker konkurrencen og 
giver adgang til åbne, billige og fremtidssikrede infrastrukturer 
og tjenester af høj kvalitet 

– foranstaltninger til fremme af privat investering.

3. styrkelse af de 
små og mellemstore 
virksomheders, 
landbrugssektorens 
(for ELFUL) og 
fiskeri- og 
akvakultursektorens 
(for EHFF) 
konkurrenceevne

(jf. artikel 9, nr. 3))

EFRU:
- Støtte kapaciteten 
blandt SMV til at give 
sig i kast med 
vækstprocesser på 
nationale, regionale 
og internationale 
markeder og med 
innovationsprocesser

3.1. Der er gennemført specifikke 
foranstaltninger med henblik på at 
understøtte og fremme 
iværksætterånden under 
hensyntagen til "Small Business 
Act" (SBA).

– De specifikke foranstaltninger er:

– der er iværksat foranstaltninger med det formål at mindske den 
tid det tager, og de omkostninger, der er forbundet med 
etablering af en virksomhed, under hensyntagen til SBA's mål.

– der er iværksat foranstaltninger med det formål at mindske den 
tid, det tager at få licenser og tilladelser til at iværksætte og 
udføre virksomhedens specifikke aktivitet under hensyntagen til 
SBA's mål.

– en mekanisme er indført med henblik på at overvåge 
gennemførelsen af SBA og vurdere lovgivningens indvirkning 
på SMV'erne.

4. Støtte til 
overgangen til en 
lavemissionsøkonom
i i alle sektorer

(jf. artikel 9, nr. 4))

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Støtte 
energieffektivitet, 
intelligent 
energistyring og 
brugen af energi fra 
vedvarende 
energikilder i 

4.1. Der er gennemført 
foranstaltninger med henblik på at 
fremme omkostningseffektive 
forbedringer af energieffektivitet i 
slutanvendelserne og 
omkostningseffektiv investering i 
energieffektivitet i forbindelse med 
opførelse eller renovering af 
bygninger.

– Foranstaltningerne omfatter:

– Foranstaltninger til at sikre, at der findes minimumskrav til 
bygningers energimæssige ydeevne i henhold til artikel 3, 4 og 5 i 
direktiv 2010/31/EU. Vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger til 
at oprette et system for attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne er vedtaget i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.
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offentlige 
infrastrukturer, 
herunder i offentlige 
bygninger, og 
boligsektoren

– Foranstaltninger, der er nødvendige til at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

– Foranstaltninger, der er i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om 
energitjenester, til at sikre, at slutbrugerkunder udstyres med 
individuelle målere, i den udstrækning det er teknisk muligt, 
økonomisk fornuftigt og proportionalt i forhold til den potentielle 
energibesparelse.

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Fremme brugen af 
højeffektiv 
kraftvarmeproduktion 
på grundlag af 
efterspørgslen efter 
nyttevarme

4.2. Der er gennemført 
foranstaltninger til fremme af 
højeffektiv kraftvarmeproduktion.

– Foranstaltningerne omfatter:
– Støtte til kraftvarmeproduktion baseres på efterspørgsel efter 

nyttevarme og primærenergibesparelser i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2004/8/EF, 
medlemsstaterne eller deres kompetente organer har vurderet de 
eksisterende lovgivnings- og forskriftsmæssige rammer med hensyn 
til godkendelsesprocedurer og andre procedurer med henblik på:

a) at tilskynde til udformning af kraftvarmeenheder, der opfylder 
økonomisk begrundet efterspørgsel efter nyttevarmeproduktion, og at 
undgå at producere mere varme end nyttevarme 

b) at nedbringe de lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige hindringer for øget kraftvarmeproduktion.
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EFRU+Samhørighed
sfonden
- Fremme produktion 
og distribution af 
energi udvundet fra 
vedvarende 
energikilder

4.3. Der er gennemført 
foranstaltninger med henblik på at 
fremme produktionen og 
distributionen af energi fra 
vedvarende energikilder1

1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

– Der foreligger gennemsigtige støtteordninger, prioriteret adgang til 
net eller garanteret adgang til og prioriteret fordeling samt 
standardregler for, hvem der skal bære og dele omkostningerne ved 
de tekniske tilpasninger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, 
artikel 16, stk. 2, og artikel 16, stk. 3, i direktiv 2009/28/EF.

– Medlemsstaten har vedtaget en national handlingsplan for 
vedvarende energi i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
2009/28/EF.

5. fremme af 
tilpasning til 
klimaforandringer og 
risikoforebyggelse 
og -styring

(klimaforandringsmå
let)

(jf. artikel 9, nr. 5))

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Fremme af 
investeringer med 
henblik på at 
håndtere specifikke 
risici, sikre 
modstandsdygtighed 
over for katastrofer 
og udvikling af 
katastrofehåndterings
systemer

5.1. Risikoforebyggelse og 
risikostyring: Der foreligger 
nationale eller regionale 
risikovurderinger for 
katastrofehåndtering, der tager højde 
for tilpasning til klimaforandringer1.

– Der foreligger en national eller regional risikovurdering, som 
indeholder følgende:

– en beskrivelse af proces, metodologi, metoder og ikkefølsomme 
data til brug for risikovurderingen samt risikobaserede kriterier 
for prioritering af investeringerne

– en beskrivelse af scenarier med én eller flere risici

– evt. inddragelse af nationale strategier for tilpasning til 
klimaforandringerne.
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EFRU+Samhørighed
sfonden
- Investere i 
vandsektoren med 
sigte på at kunne 
opfylde kravene i 
EU's miljølovgivning 
og ved at tackle behov 
for investeringer, som 
medlemsstaterne har 
identificeret, og som 
går videre end disse 
krav

6.1. Vandsektoren: der foreligger a) 
en vandprissætningspolitik, som 
sikrer passende incitamenter for 
brugerne til at udnytte 
vandressourcerne effektivt og b) et 
passende bidrag fra de forskellige 
vandanvendelsessektorer til dækning 
af omkostningerne efter en takst 
fastsat i en godkendt 
vandområdeplan for investering, 
der er støttet af programmerne.

– I sektorer, der støttes af EFRU og samhørighedsfonden har 
medlemsstaten sørget for et bidrag fra de forskellige 
vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne i forbindelse 
med den enkelte sektors forsyningspligtydelser i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 1, første led, i direktiv 2000/60/E om nødvendigt 
under hensyntagen til dækningens sociale, miljømæssige og 
økonomiske virkninger og den eller de berørte regioners geografiske 
og klimatiske forhold.

– Vedtagelse af en vandområdeplan for vandområdedistrikter i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

6. bevarelse og 
beskyttelse af 
miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet 
ved at:

(jf. artikel 9, nr. 6))

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Investere i 
affaldssektoren med 
sigte på at kunne 
opfylde kravene i 
EU's miljølovgivning 
og ved at tackle behov 
for investeringer, som 
medlemsstaterne har 
identificeret, og som 
går videre end disse 
krav

6.2. Affaldssektoren: at fremme 
økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtige investeringer i 
affaldssektoren især gennem 
udvikling af affaldshåndteringsplaner 
i overensstemmelse med direktiv 
2008/98/EF om affald og 
affaldshierarkiet.

– En rapport om gennemførelsen som krævet i artikel 11, stk. 5, i 
direktiv 2008/98/EF er indgivet til Kommissionen om fremskridt for 
så vidt angår opfyldelse af de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 
2008/98/EF.

– Der foreligger en eller flere affaldshåndteringsplaner i henhold til 
artikel 28 i direktiv 2008/98/EF.

– Der foreligger programmer for affaldsforebyggelse, jf. direktivets 
artikel 29.

– Nødvendige foranstaltninger til at nå målet om forberedelse til genbrug 
og genanvendelse inden 2020 i overensstemmelse med artikel 11, 
stk. 2, i direktiv 2008/98/EF er vedtaget.
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7. Fremme af 
bæredygtig transport 
og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer 
i vigtige 
netinfrastrukturer

(jf. artikel 9, nr. 7))

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Støtte et multimodalt 
fælles europæisk 
transportområde ved 
at investere i det 
transeuropæiske 
transportnet (TEN-T)
- Udvikle og 
rehabilitere 
sammenhængende 
interoperable 
jernbanesystemer af 
høj kvalitet og 
fremme 
støjdæmpende 
foranstaltninger
- Udvikle og forbedre 
miljøvenlige 
(herunder støjsvage) 
lavemissionstransport
systemer, herunder 
indre vandveje og 
søtransport, havne, 
multimodale 
forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktu
r, for at fremme 
bæredygtig regional 

7.1. Transport: Der foreligger en 
eller flere samlede planer eller 
rammer for transportinvesteringer i 
overensstemmelse med 
medlemsstaternes institutionelle 
opbygning (bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt plan), som 
støtter infrastrukturudvikling og 
forbedrer forbindelsesmulighederne 
til TEN-T's primære net og 
basisnettet.

– Der foreligger en eller flere samlede transportplaner eller rammer for 
transportinvesteringer, som opfylder lovkravene til en strategisk 
miljøvurdering, og som fastsætter:

– bidraget til et fælles europæisk transportområde i 
overensstemmelse med artikel 10 i forordning nr. [TEN-T], 
herunder prioriteringer for investeringer i:

– TEN-T-basisnettet og det primære net, hvor investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden forudses, og samt

– sekundære forbindelsesmuligheder

– en realistisk og moden reserve af projekter, der forudses støttet 
af EFRU og Samhørighedsfonden.

– foranstaltninger til at sikre bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at gennemføre reserven af 
færdigudarbejdede projekter.
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og lokal mobilitet
EFRU:
- Forbedre regional 
mobilitet ved at 
forbinde sekundære 
og tertiære 
knudepunkter med 
TEN-T-
infrastrukturen, 
herunder 
knudepunkter i den 
multimodale trafik

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Støtte et multimodalt 
fælles europæisk 
transportområde ved 
at investere i det 
transeuropæiske 
transportnet (TEN-T)
- Udvikle og 
rehabilitere 
sammenhængende 
interoperable 
jernbanesystemer af 
høj kvalitet og 
fremme 
støjdæmpende 

7.2. Jernbaner: Der foreligger en 
eller flere samlede transportplaner 
eller rammer med et eksplicit afsnit 
om jernbaneudvikling i 
overensstemmelse med 
medlemsstaternes institutionelle 
opbygning (bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt plan), som 
støtter infrastrukturudvikling og 
forbedrer forbindelsesmulighederne 
til TEN-T's primære net og 
basisnettet. Investeringerne dækker 
mobile aktiver og interoperabilitet 
samt kapacitetsopbygning.

– Der foreligger et afsnit om jernbaneudvikling i en eller flere 
transportplaner eller rammer, jf. oven for, som opfylder lovkravene 
til en strategisk miljøvurdering og fastsætter en realistisk og moden 
reserve af færdigudarbejdede projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme).

– Foranstaltninger til at sikre bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at gennemføre reserven af 
færdigudarbejdede projekter.
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foranstaltninger
- Udvikle og forbedre 
miljøvenlige 
(herunder støjsvage) 
lavemissionstransport
systemer, herunder 
indre vandveje og 
søtransport, havne, 
multimodale 
forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktu
r, for at fremme 
bæredygtig regional 
og lokal mobilitet
EFRU:
- Forbedre regional 
mobilitet ved at 
forbinde sekundære 
og tertiære 
knudepunkter med 
TEN-T-
infrastrukturen, 
herunder 
knudepunkter i den 
multimodale trafik

EFRU+Samhørighed
sfonden
- Støtte et multimodalt 
fælles europæisk 

7.3. Andre transportformer, 
herunder indre vandveje og 
søtransport, havne, multimodale 
forbindelser og 

– Der foreligger et afsnit om indre vandveje og søtransport, havne og 
multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur i en eller flere 
transportplaner eller rammer, som:
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transportområde ved 
at investere i det 
transeuropæiske 
transportnet (TEN-T)
- Udvikle og 
rehabilitere 
sammenhængende 
interoperable 
jernbanesystemer af 
høj kvalitet og 
fremme 
støjdæmpende 
foranstaltninger
- Udvikle og forbedre 
miljøvenlige 
(herunder støjsvage) 
lavemissionstransport
systemer, herunder 
indre vandveje og 
søtransport, havne, 
multimodale 
forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktu
r, for at fremme 
bæredygtig regional 
og lokal mobilitet
EFRU:
- Forbedre regional 

lufthavnsinfrastruktur. Der 
foreligger inden for en eller flere 
samlede transportplaner eller 
rammer et eksplicit afsnit om indre 
vandveje og søtransport, havne, 
multimodale forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktur, der kunne 
bidrage til at forbedre 
forbindelsesmulighederne til TEN-
T's primære net og basisnettet og 
forbedre bæredygtig regional og 
lokal mobilitet.

– opfylder kravene til en strategisk miljøvurdering

– fastlægger en realistisk og moden reserve af færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, budgetramme)

– Foranstaltninger til at sikre bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at gennemføre reserven af 
færdigudarbejdede projekter.
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mobilitet ved at 
forbinde sekundære 
og tertiære 
knudepunkter med 
TEN-T-
infrastrukturen, 
herunder 
knudepunkter i den 
multimodale trafik

EFRU:
- Forbedre 
energieffektiviteten 
og 
forsyningssikkerhede
n ved at udvikle 
intelligente systemer 
til distribution, 
lagring og 
transmission af 
energi og ved at 
integrere decentral 
produktion fra 
vedvarende 
energikilder

7.4 Udvikling af intelligente 
systemer til distribution, lagring og 
transmission af energi.
Der foreligger omfattende planer 
for investeringer i intelligente 
energiinfrastrukturer og 
reguleringsmæssige 
foranstaltninger, der bidrager til at 
forbedre energieffektiviteten og 
forsyningssikkerheden. 

– Der foreligger planer om den nationale prioritering af 
infrastrukturen:

– i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF, hvor det er relevant, og

– i overensstemmelse med de relevante regionale 
investeringsplaner under artikel 12 og med den tiårige 
netudviklingsplan for Unionen i henhold til artikel 8, stk. 3, litra b), i 
forordning (EF) nr. 714/2009 og med (EF) nr. 715/2009 og 

– forenelig med artikel 3, stk. 4 i forordningen om retningslinjer 
for transeuropæiske energiinfrastrukturer [TEN-E] .

– Planerne indeholder

– en realistisk og moden reserve af projekter, der forudses støttet 
af EFRU.

– Foranstaltninger til opnåelse af målene om social og 
økonomisk samhørighed og miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 10 i direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 7 i direktiv 
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2009/73/EF.

– Foranstaltninger til optimering af anvendelse af energi og 
fremme af energieffektivitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 11 
i direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk.87 i direktiv 2009/73/EF.

ESF:
- Adgang til 
beskæftigelse for 
jobsøgende og 
personer uden for 
arbejdsstyrken, 
herunder 
langtidsledige og 
personer, der er langt 
fra arbejdsmarkedet, 
også gennem lokale 
beskæftigelsesinitiativ
er og støtte til 
arbejdstagernes 
mobilitet.

8.1. Aktive arbejdsmarkedspolitikker 
udformes og leveres på grundlag af 
beskæftigelsesretningslinjerne1.

– Arbejdsformidlingstjenesterne har kapacitet til og sørger rent faktisk 
for:

– individualiserede tjenester, rådgivning og aktive og 
forebyggende arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle arbejdssøgende, med fokus på 
dårligt stillede befolkningsgrupper fra marginaliserede 
befolkningsgrupper.

– systematisk information om nye ledige job, der er 
gennemskuelig for alle og kontinuerlige 
arbejdsmarkedsanalyser for at identificere strukturelle 
ændringer i efterspørgslen efter beskæftigelse og 
kvalifikationer.

– Arbejdsformidlingstjenester har etableret formelle eller uformelle 
samarbejdsordninger med relevante interessenter.

8. Fremme af 
bæredygtig 
beskæftigelse af høj 
kvalitet og støtte til 
arbejdskraftens 
frivillige mobilitet

(beskæftigelsesmålet
)

(jf. artikel 9, nr. 8))

ESF:
- Selvstændig 
virksomhed, 
iværksætteri og 
virksomhedsetablerin
g, herunder små og 

8.2. Selvstændig 
erhvervsvirksomhed, iværksætteri og 
virksomhedsetablering: Der 
foreligger en strategisk politisk 
ramme for inklusiv startup.

– Der er etableret en strategisk politisk ramme for inklusiv startupstøtte 
med følgende elementer:

– der er iværksat foranstaltninger med det formål at mindske den 
tid det tager og de omkostninger der er forbundet med 
etablering af en virksomhed, under hensyntagen til SBA's mål
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mellemstore 
virksomheder og 
mikrovirksomheder.
EFRU:
- Fremme 
udviklingen af 
erhvervsinkubatorer 
og investeringsstøtte 
til selvstændig 
erhvervsvirksomhed, 
mikrovirksomheder 
og 
virksomhedsetablerin
g.

– der er iværksat foranstaltninger med det formål at mindske den 
tid, det tager at få licenser og tilladelser til at iværksætte og 
udføre virksomhedens specifikke aktivitet under hensyntagen til 
SBA's mål.

– tiltag, som forbinder velegnede erhvervsudviklingstjenester med 
finansielle tjenester (adgang til kapital), herunder opsøgende 
aktiviteter over for ugunstigt stillede grupper og/eller områder, 
hvor dette er nødvendigt.

ESF:
- Fornyelse af 
arbejdsmarkedets 
institutioner, såsom 
offentlige og private 
arbejdsformidlinger, 
forbedring af 
tilpasningen til 
arbejdsmarkedets 
behov, herunder 
styrkende 
foranstaltninger 
gennem 
mobilitetsplaner og 
bedre samarbejde 

8.3. Arbejdsmarkedsinstitutioner 
moderniseres og styrkes i lyset af 
beskæftigelsesretningslinjerne

Til grund for reformer af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne skal 
der ligge en klar strategi og en 
forudgående vurdering, der medtager 
kønsdimensionen.

– Tiltag til at reformere arbejdsformidlingerne med det formål at give 
dem kapacitet til at levere1:

– individualiserede tjenester, rådgivning og aktive og 
forebyggende arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle arbejdssøgende, med fokus på 
dårligt stillede befolkningsgrupper fra marginaliserede 
fællesskaber. 

– systematisk information om nye ledige job, der er 
gennemskuelig for alle, og kontinuerlige 
arbejdsmarkedsanalyser for at identificere strukturelle 
ændringer i efterspørgslen efter beskæftigelse og 
kvalifikationer.
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mellem institutioner 
og relevante 
interessenter. 
EFRU:
- Investere i 
infrastruktur til 
arbejdsformidlinger

– Reformen af arbejdsformidlinger vil omfatte etablering af formelle 
eller uformelle samarbejdsarrangementer med relevante 
interessenter.

ESF:
Aktiv og sund 
aldring:

8.4. Aktiv og sund aldring: Aktive 
aldringspolitikker udformes og 
leveres i lyset af 
beskæftigelsesretningslinjerne1.

– Relevante interessenter inddrages i udformning og opfølgning af 
politikker for aktiv aldring med henblik på at fastholde ældre 
arbejdstagere på arbejdsmarkedet og fremme deres beskæftigelse.

– Medlemsstaten har truffet foranstaltninger til at fremme aktiv aldring.

ESF:
Tilpasning af 
arbejdstagere, 
virksomheder og 
iværksættere til 
forandring:

8.5. Tilpasning af arbejdstagere, 
virksomheder og iværksættere til 
forandring: Der foreligger politikker, 
som sigter mod at fremme 
foregribelse og god forvaltning af 
forandring og omstrukturering

– Der er etableret instrumenter til at støtte arbejdsmarkedets parter og 
offentlige myndigheder i udviklingen af proaktive foranstaltninger med 
henblik på forandring og omstrukturering, som omfatter:

– foranstaltninger til foregribelse af forandringer, herunder 
overvågningen af disse

– foranstaltninger til forberedelse og forvaltning af 
omstruktureringsprocessen, herunder overvågning af disse

– foranstaltninger til støtte af tilpasningen af arbejdstagernes 
udfordringer, navnlig tilstedeværelsen af politikker og 
foranstaltninger med sigte på implementeringen af artikel 5 i 
direktiv 2000/78/EF.
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8.6. Varig integration på 
arbejdsmarkedet af unge i alderen 
15-24 år, som ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse:
Eksistensen af en omfattende, 
strategisk politisk ramme for 
opfyldelse af målsætningerne i 
ungdomsbeskæftigelsespakken og 
navnlig for indførelse af en 
ungdomsgaranti i overensstemmelse 
med Rådets henstilling af [xxx]

– Der findes en omfattende, strategisk politisk ramme for opfyldelse af 
målsætningerne i ungdomsbeskæftigelsespakken og navnlig for indførelse 
af en ungdomsgaranti i overensstemmelse med Rådets henstilling af [xxx], 
som:

– er baseret dokumentation vedrørende resultaterne for unge i alderen 
15-24 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse:

– indfører et system til indsamling og analyse af data og oplysninger 
om ungdomsgarantiordningen på relevante niveauer, som giver et 
tilstrækkeligt evidensgrundlag for udvikling af målrettede politikker 
og overvåger udviklingen ved hjælp af kontrafaktiske evalueringer, 
når det er muligt

– udpeger den offentlige myndighed, der har ansvaret for oprettelse 
og forvaltning af ungdomsgarantiordningen og koordinering af 
partnerskaber på alle niveauer og i alle sektorer

– inddrager alle berørte parter, der er relevante i forbindelse med 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

– er baseret på tidlig intervention og aktivering
– omfatter støtteforanstaltninger for integration på arbejdsmarkedet, 

herunder foranstaltninger til forbedring af kvalifikationer og 
arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger.

9. Investeringer i 
uddannelse og 
erhvervsuddannelse 
med henblik på 
færdigheder og 
livslang læring

(Uddannelsesmål)

ESF:
- Forebygge og 
nedbringe 
skolefrafald;
EFRU:
- Investere i 
uddannelse, 

9.1. Skolefrafald: Der foreligger en 
strategisk, politisk ramme for at 
mindske skolefrafald inden for 
rammerne af artikel 165 i TEUF.

– Der er etableret et system til indsamling og analyse af data og 
information om skolefrafald på de relevante niveauer, som

– giver et tilstrækkeligt evidensgrundlag til at udvikle målrettede 
politikker og overvåger udviklingen.

– Der er etableret en strategisk politisk ramme for skolefrafald, som:
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kvalifikationer og 
livslang læring ved at 
udvikle uddannelses- 
og 
undervisningsinfrastr
uktur

– er evidensbaseret

– dækker relevante uddannelsesområder, også udviklingen i den 
tidlige barndom og mål for særligt udsatte grupper, der er mest 
udsatte for risikoen for skolefrafald, herunder personer fra 
marginaliserede samfund, dækker forebyggelses-, interventions 
og kompensationsforanstaltninger.

– inddrager alle politiksektorer og interessenter, som er relevante 
for at tackle skolefrafald.

(jf. artikel 9, nr. 10))

ESF:
- Bedre kvalitet, 
effektivitet og 
åbenhed inden for 
videregående og 
tilsvarende 
uddannelser med 
henblik på at øge 
deltagelses- og 
gennemførelsesnivea
u
EFRU:
- Investere i 
uddannelse, 
kvalifikationer og 
livslang læring ved at 
udvikle uddannelses- 
og 

9.2. Videregående uddannelse: Der 
foreligger nationale og regionale 
strategiske politiske rammer for at 
øge gennemførelse, kvalitet og 
effektivitet i de videregående 
uddannelser inden for rammerne af 
artikel 165 i TEUF.

– Der er etableret en national eller regional strategisk politisk ramme for 
videregående uddannelse med følgende elementer:

– om nødvendigt foranstaltninger til at øge deltagelse og 
gennemførelse, der:

– øger deltagelsen i videregående uddannelse blandt 
lavindkomstgrupper og andre underrepræsenterede grupper 
med særlig vægt på de mest sårbare grupper, herunder 
personer fra marginaliserede samfund

– øger deltagelsen af voksne studerende

– mindsker frafaldsprocenten/forbedrer 
gennemførelsesprocenten

– foranstaltninger til forbedring af kvaliteten, der:

– fremmer nyskabende indhold og udvikling af læseplaner
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undervisningsinfrastr
uktur. – foranstaltninger til at øge beskæftigelsesevne og iværksætterånd, 

der:

– fremmer udviklingen af "tværfaglige kvalifikationer", bl.a. 
iværksætteri, i alle relevante videregående 
uddannelsesplaner 

– mindsker kønsforskelle i akademiske og erhvervsfaglige 
valgmuligheder.

ESF:
- Bedre adgang til 
livslang læring, 
opgradering af 
arbejdsstyrkens 
færdigheder og 
kompetencer
EFRU:
- Investere i 
uddannelse, 
kvalifikationer og 
livslang læring ved at 
udvikle uddannelses- 
og 
undervisningsinfrastr
uktur.

9.3. Livslang læring: Der foreligger 
en national og/eller regional 
strategisk politisk ramme for 
livslang læring inden for rammerne 
af artikel 165 i TEUF.

– Der er etableret en national eller regional strategisk politisk ramme for 
livslang læring, som indeholder:

– foranstaltninger til støtte af udviklings- og forbindelsestjenester 
for livslang læring (LLL), herunder gennemførelse af disse og 
opgradering af kvalifikationer (f.eks. validering, vejledning, 
uddannelse og erhvervsuddannelse) og inddragelse af og 
partnerskab med relevante interessenter. 

– foranstaltninger til etablering af kvalifikationsudvikling, som 
svarer til behovene hos forskellige målgrupper, når disse 
identificeres som prioriteter i nationale eller regionale 
strategiske politiske rammer (f.eks. unge under 
erhvervsuddannelse, voksne, forældre, som vender tilbage til 
arbejdsmarkedet, lavtuddannede og ældre arbejdstagere, især 
handicappede personer, indvandrere og andre ugunstigt stillede 
grupper)

– foranstaltninger til at forbedre relevansen af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning heraf til identificerede 
målgrupper med særlige behov, f.eks. grupper uden varig 



AM\940880DA.doc 37/44 PE514.645v01-00

DA

beskæftigelse og marginaliserede befolkningsgrupper.

10. - Fremme af 
social inklusion, 
bekæmpelse af 
fattigdom og enhver 
forskelsbehandling
(Fattigdomsmål)

(jf. artikel 9, nr. 9))

ESF:
- Aktiv inddragelse, 
herunder med 
henblik på at fremme 
lige muligheder og 
aktiv deltagelse og 
forbedring af 
beskæftigelsesevnen 
EFRU:
- Investere i social- og 
sundhedsinfrastruktu
r, der bidrager til den 
nationale, regionale 
og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i 
forbindelse med 
sundhedstilstand, 
fremmer social 
inklusion gennem 
forbedret adgang til 
sociale, kulturelle og 
fritidsrelaterede 
tjenesteydelser og 
overgangen fra 

10.1. En national strategisk politisk 
ramme for fattigdomsbekæmpelse 
foreligger og gennemføres med sigte 
på aktiv inklusion af borgere, som er 
udelukket fra arbejdsmarkedet1, i 
lyset af 
beskæftigelsesretningslinjerne.

– Der er etableret en national strategisk politisk ramme for 
fattigdomsbekæmpelse med henblik på aktiv inklusion, som

– tilvejebringer et tilstrækkeligt evidensgrundlag for at udvikle 
politikker til fattigdomsbekæmpelse og overvågning af 
udviklingen

– indeholder foranstaltninger til støtte af opnåelse af det 
nationale mål for fattigdom og social udstødelse (som defineret i 
det nationale reformprogram), der omfatter fremme af 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet for 
mennesker med størst risiko for social udstødelse.

– inddrager relevante interessenter i fattigdomsbekæmpelse

– afhænger af de identificerede behov, herunder foranstaltninger 
til at gå fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet

– omfatter en klar redegørelse for foranstaltninger til at forebygge 
og bekæmpe segregation på alle områder.

– Relevante interessenter får støtte til at indsende 
projektansøgninger og gennemføre og forvalte udvalgte 
projekter.
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institutionelle 
tjenester til 
lokalsamfundsbasere
de tjenester
- Støtte fysisk, 
økonomisk og social 
sanering af nedslidte 
samfund i by- og 
landområder:
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ESF:
- Integration af 
marginaliserede 
romasamfund
EFRU:
- Investere i social- og 
sundhedsinfrastruktu
r, der bidrager til den 
nationale, regionale 
og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i 
forbindelse med 
sundhedstilstand, 
fremmer social 
inklusion gennem 
forbedret adgang til 
sociale, kulturelle og 
fritidsrelaterede 
tjenesteydelser og 
overgangen fra 
institutionelle 
tjenester til 
lokalsamfundsbasere
de tjenester
- Støtte fysisk, 
økonomisk og social 
sanering af nedslidte 
samfund i by- og 

10.2. Der er etableret en national 
strategisk politisk ramme til 
integration af romaer

– Der er etableret en national inklusionsstrategi for romaer, som

– indeholder realistiske nationale mål for romaernes integration for 
at mindske kløften mellem dem og resten af befolkningen. 
Målene bør vedrøre EU's fire integrationsmål for romaer 
vedrørende adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedsvæsen 
og boliger

– udpeger eventuelle dårligt stillede mikroregioner eller 
segregerede kvarterer, hvor samfundene har de ringeste kår, ved 
hjælp af de til rådighed værende samfundsøkonomiske og 
territoriale indikatorer (dvs. lavt uddannelsesniveau, langvarig 
arbejdsløshed osv.)

– omfatter effektive overvågningsmetoder til at vurdere virkningen 
af integrationstiltagene og en revisionsmekanisme til at justere 
strategien med

– er udformet, gennemføres og overvåges i tæt samarbejde og i 
løbende dialog med romasamfundene og de regionale og lokale 
myndigheder

– efter anmodning og om nødvendigt kan relevante interessenter gives 
støtte til at indsende projektansøgninger og gennemføre og forvalte 
udvalgte projekter.
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landområder
- Investere i 
uddannelse, 
kvalifikationer og 
livslang læring ved at 
udvikle uddannelses- 
og 
undervisningsinfrastr
uktur
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ESF:
- Bedre adgang til 
prismæssigt 
overkommelige, 
bæredygtige tjenester 
af høj kvalitet og 
herunder 
sundhedspleje og 
sociale tjenesteydelser 
af almen interesse
EFRU:
- Investere i social- og 
sundhedsinfrastruktu
r, der bidrager til den 
nationale, regionale 
og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i 
forbindelse med 
sundhedstilstand, 
fremmer social 
inklusion gennem 
forbedret adgang til 
sociale, kulturelle og 
fritidsrelaterede 
tjenesteydelser og 
overgangen fra 
institutionelle 
tjenester til 

10.3. Sundhed: Der foreligger en 
national eller regional strategisk 
politisk ramme for sundhed inden 
for rammerne af artikel 168 i 
TEUF, som sikrer økonomisk 
bæredygtighed.

– Der foreligger en national eller regional strategisk politisk ramme for 
sundhed, som:

– indeholder koordinerede foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til sundhedsydelser af høj kvalitet

– indeholder foranstaltninger til at styrke effektiviteten i 
sundhedssektoren gennem udbredelse af modeller og 
infrastruktur for levering af tjenesteydelser

– indeholder et overvågnings- og revisionssystem.

– Medlemsstaten eller regionen har vedtaget en ramme for tilgængelige 
budgetmidler på et vejledende grundlag og en omkostningseffektiv 
koncentration af ressourcer på prioriterede behov i 
sundhedstjenesterne
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lokalsamfundsbasere
de tjenester
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11. Styrkelse af den 
institutionelle 
kapacitet for 
offentlige 
myndigheder og 
aktører og effektiv 
offentlig forvaltning

(jf. artikel 9, nr. 11))

ESF:
- Investering til gavn 
for den institutionelle 
kapacitet og de 
offentlige 
forvaltningers og 
offentlige 
tjenesteydelsers 
effektivitet med 
henblik på reformer, 
bedre regulering og 
god forvaltningsskik.
EFRU:
- Styrke den 
institutionelle 
kapacitet og en 
effektiv offentlig 
forvaltning ved at 
styrke den 
institutionelle 
kapacitet og 
effektiviteten af de 
offentlige 
forvaltninger og 
offentlige 
tjenesteydelser i 
forbindelse med 
EFRU's 

Medlemsstaternes administrative 
effektivitet:
Der foreligger en strategi for 
styrkelse af medlemsstatens 
administrative effektivitet, bl.a. 
reform af den offentlige forvaltning1.

– Der er etableret en strategi for styrkelse af medlemsstaternes offentlige 
myndigheders administrative effektivitet og deres evner til at 
gennemføre participatoriske metoder, og den er ved at blive 
gennemført.1 Strategien omfatter:

– en analyse og strategisk planlægning af juridiske, organisatoriske 
og/eller proceduremæssige reformtiltag

– udvikling af forvaltningssystemer af høj kvalitet 

– integrerede tiltag til forenkling og rationalisering af 
administrative procedurer

– udvikling og gennemførelse af strategier og politikker for 
menneskelige ressourcer, der dækker de vigtigste identificerede 
mangler på dette område

– udvikling af færdigheder på alle niveauer

– udvikling af overvågnings- og evalueringsprocedurer og -
instrumenter.
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gennemførelse og 
støtte aktioner 
vedrørende 
institutionel kapacitet 
og effektivitet af den 
offentlige forvaltning, 
som støttes af ESF.
Samhørighedsfonden
:
- Styrke den 
institutionelle 
kapacitet og en 
effektiv offentlig 
forvaltning ved at 
styrke den 
institutionelle 
kapacitet og 
effektiviteten af 
offentlige 
forvaltninger og 
offentlige ydelser i 
forbindelse med 
Samhørighedsfonden
s gennemførelse.

Or. en


